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Съображения относно мерките за обществено здравеопазване, касаещи 

училищата, в условия на COVID-19 

Приложение към съображенията за адаптиране на здравните  

и социалните мерки в условия на COVID-19 14 септември 2020 г. 

Увод 

По целия свят държавите предприемат мащабни здравни и социални мерки (ЗСМ), включително 

затваряне на училища, за да се предотврати разпространението на вируса SARS-CoV-2, който 

причинява COVID-19.1 Това приложение разглежда съображенията, касаещи функционирането 

на училищата, включително тяхното отваряне, затваряне и повторно отваряне, и мерките, 

необходими за свеждане на риска от COVID-19 до минимум за учениците и персонала. Това 

приложение важи за образователната среда за деца под 18-годишна възраст и описва общите 

принципи и ключовите препоръки, които могат да бъдат пригодени не само към училищата, но 

и към специфични училищни ситуации като извънкласни дейности. 

Това приложение замества документ, публикуван от Световната здравна организация на 10 май 

2020 г., озаглавен Съображения относно мерките за обществено здравеопазване, касаещи 

училищата, в условия на COVID-19.2 Този документ е разработен с участието на Техническата 

консултативна група (ТКГ) от специалисти по образователни институции и COVID-19 и 

специалисти от СЗО, УНИЦЕФ и ЮНЕСКО, които заедно прегледаха най-новите доказателства, 

за да разработят тези временни насоки, които взимат предвид равнопоставеността, отражението 

върху ресурсите и осъществимостта. Основните промени, представени в този документ, са 

подход, основан на риска за функционирането на училищата в условия на COVID-19 въз основа 

на нивото и интензивността на разпространение на административни нива, по-ниски от 

националното, съображения, подходящи за възрастта както за физическото дистанциране, така и 

за употребата на маски в училищната среда, и всеобхватни, многопластови мерки за 

предотвратяване на навлизането и разпространението на SARS-CoV-2 в образователната среда. 

Това приложение има за цел да помогне на политиците и преподавателите да вземат решение за 

възможно най-безопасното управление на училищата по време на пандемията от COVID-19. В 

основата на всички съображения и решения лежи въпросът за непрекъснатостта на учението на 

децата заради цялостното им благосъстояние, здраве и безопасност. Въпреки това всички 

решения ще имат отражение върху децата, родителите или полагащите грижи лица, учителите и 

друг персонал и по-общо за техните общности и общества.3 

Читателите могат да се обърнат и към насоките на СЗО за адаптиране на ЗСМ към развиващата 

се епидемиология на COVID-19, като същевременно се управлява рискът от повторна поява на 

случаи.3 

 

Общи принципи 

Принципите в основата на съображенията относно мерките за обществено 

здравеопазване в училищата за предотвратяването и свеждането до минимум на 

разпространението на SARS-CoV-2 в училищни среди, са както следва: 

● Осигуряване на непрекъснатост на безопасно, адекватно и подходящо образователно и 

социално обучение и развитие на децата 

● Свеждане до минимум на риска от разпространение на SARS-CoV-2 сред деца, учители 

и друг училищен персонал в училищата и свързаната с училище среда 

● Защита срещу възможността училищата да увеличат разпространението на SARS-CoV-
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2 в общностите 

● Гарантиране, че свързаните с училищата ЗСМ са интегрирани и подкрепят по-

мащабните мерки, прилагани на ниво общност 

 

Съображения при вземането на решения за функционирането на училищата 

От гледна точка на общественото здраве решението за затварянето или повторното отваряне на 

училищата трябва да бъде ръководено от подход, основан на риска, като се вземе предвид 

епидемиологията на COVID-19 на местно ниво, капацитетът на образователните институции да 

адаптират системата си към безопасно функциониране; въздействието на закриването на 

училищата върху загубата на образование, равнопоставеността, общественото здраве и 

благосъстоянието на децата; и обхватът на други мерки за обществено здраве, прилагани извън 

училище. Решенията за пълно или частично затваряне или повторно отваряне трябва да се вземат 

на ниво местна администрация въз основа на разпространението на SARS-CoV-2 и оценката на 

риска на местно ниво, както и доколко повторното отваряне на учебните заведения може да 

засили разпространението в общността. Затварянето им трябва да се обмисля само ако няма 

други алтернативи. 

Въз основа на наличните данни COVID-19 изглежда има ограничена пряка тежест върху здравето 

на децата, равняваща се на около 8,5% от регистрираните случаи в световен мащаб и много малък 

брой смъртни случаи (вж. карето Проучване във връзка с COVID-19 при децата и в 

училищата на стр. 8). За разлика от това, затварянето на училищата оказва ясно изразено 

отрицателно въздействие върху здравето, образованието и развитието на децата, доходите на 

семействата и цялостната икономика. Националните и местните власти трябва да обмислят 

приоритизирането на непрекъснатостта на образованието, като инвестират във всеобхватни, 

многопластови мерки (вж. таблица 2), които да предотвратят навлизането и по-нататъшното 

разпространение на SARS-CoV-2 в учебните заведения и едновременно с това ограничат 

разпространението в по-широката общност. 

 

Разпространение на SARS-CoV-2 

Интензивността на разпространение на SARS-CoV-2 в рамките на отделна административна и 

епидемиологична единица (райони или подрайони) може да бъде класифицирана, както следва: 

● Без случаи: район без открити случаи на местно ниво (няма лабораторно потвърдени 

случаи на местно ниво в район с всеобхватно наблюдение)4 

● Спорадично разпространение: Район, в който се наблюдават един или повече случаи, 

внесени или на местно ниво. В този случай всички училища ще бъдат отворени (или 

повторно отворени, ако преди това е бил постигнат добър контрол над широкомащабно 

разпространение на заразата чрез прилагане на мерки за обществено здраве). 

● Клъстерно разпространение: Район, в който се наблюдават случаи, групирани по 

време, ограничени от географско положение и/или от общо излагане. В този случай 

повечето училища ще останат отворени, като се приложат мерки за превенция и контрол 

на COVID-19. Властите могат да обмислят затварянето на училищата като част от по-

мащабни ЗСМ в областите, изправени пред увеличаване на броя на групите, 

включително в училищата. 

● Общностно разпространение: Район, в който се наблюдават по-големи огнища на 

местно разпространение, определени чрез оценка на фактори, включително, но не 

ограничени до: голям брой случаи, които не могат да бъдат свързани с вериги на 

разпространение; голям брой случаи от лабораторните наблюдения на конкретните 

условия и/или многобройни несвързани помежду си групи в няколко района. В 

зависимост от тенденциите и интензивността на разпространението, местните власти 

могат да обмислят подход, основан на риска за функционирането на училищата и други 
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ЗСМ от общностен мащаб, включително затваряне на училищата, особено в райони с 

тенденции на нарастване на случаите на COVID-19, хоспитализациите с COVID-19 и 

смъртните случаи, причинени от COVID-19. Всички училища, които ще останат 

отворени, трябва да се придържат стриктно към насоките за COVID-194 (вж. таблица 1). 

 

Таблица 1: Статус на нивото на разпространение на SARS-CoV-2 и съображения за 

функционирането на училищата. 

 

Разпространение на ниво 

район/подрайон 

Общи съображения 

Без случаи ● Всички училища отварят и прилагат мерки за превенция и контрол на 

COVID-19. 

Спорадични случаи ● Всички училища отварят и прилагат мерки за превенция и контрол на 

COVID-19. 

Клъстерно разпространение ● Повечето училища отварят и прилагат мерки за превенция и контрол 

на COVID-19. Властите могат да обмислят затварянето на училищата 

като част от по-мащабни ЗСМ в областите, изправени пред 

увеличаване на броя на групите, включително в училищата. 

Общностно разпространение ● Подход, основан на риска за функционирането на училищата и други 

ЗСМ от общностен мащаб, с цел да се осигури непрекъснатост на 

образованието на децата. В райони с тенденции на нарастване на 

случаите на COVID-19, хоспитализациите с COVID-19 и смъртните 

случаи, причинени от COVID-19, вероятно ще се приложат мащабни 

ЗСМ, включително затваряне на училищата; всички училища, които 

останат отворени, трябва да се придържат стриктно към насоките за 

COVID-19.4 

 

Готовност и капацитет на училищата за прилагане и поддържане на мерки за превенция и 

контрол на COVID-19 

Някои държави и международни организации публикуваха национални насоки за превенция и 

контрол на COVID-19 в училищата.5,6 Препоръчаните ключови мерки, които трябва да се 

предприемат, за да се гарантира безопасността на учениците и персонала, са обобщени в 

Таблица 2. Капацитетът на училищата да прилагат описаните препоръчани мерки трябва да се 

вземе предвид при вземането на решения относно функционирането на училищата при всеки 

един сценарий на разпространение. 

 

Таблица 2: Всеобхватни, многопластови мерки за предотвратяване на навлизането и 

разпространението на SARS-CoV-2 в учебните заведения. 1,5,7,8 

На ниво общност Препоръчват се по-мащабни мерки на ниво общност на местата, където 

училищата се отварят повторно:3 

● Ранно откриване и тестване на съмнителни случаи; идентифициране и 

проследяване на контактите; карантинни контакти 

● Разследване на групи за прилагане и разпространение на локализирани 

мерки за ограничаване на събиранията и намаляване на мобилността 

● Физическо дистанциране на поне 1 метър, хигиена на ръцете и други лични 

хигиенни практики и съобразено с възрастта носене на маски, когато не 

може да се постигне физическо дистанциране9 

● Водени от общностите инициативи за намаляване на риска (например 

справяне с невярна и подвеждаща информация, слухове и заклеймяване) и 

закрила/защита на уязвимите групи и безопасен обществен транспорт, 

включително организиране на „ходещи автобуси“ и безопасни 

велосипедни маршрути 

● Други ЗСМ, ако е необходимо. 

На ниво училище ● Административни политики: определяне на правила за присъствие и 
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влизане; разпределяне на ученици и учители в малки групи, които не се 

смесват, наричани още балон, капсула, кръг, безопасен отряд; 

стъпаловидно начало на учебните занятия, междучасията, часовете за 

хранене и края на занятията; редуване на физическо присъствие (например 

редуване на дни, редуване на смени) 

● Инфраструктура: Реорганизация на физическото пространство или на 

начините, по които се използва, обозначаване на входовете/изходите и 

маркиране на посоката на движение, съоръжения за миене на ръце, 

поставяне на символи („побутване“), които да улеснят правилната 

употреба на пространството 

● Поддържане на чиста околна среда: често почистване на повърхностите и 

споделените предмети 

● Осигуряване на подходяща вентилация, като се поставя приоритет върху 

увеличаването на свежия външен въздух чрез отварянето на прозорци и 

врати, където е възможно, както и насърчаването на дейности на открито, 

в зависимост от случая 

● Подходящо за възрастта използване на маски, когато не може да се 

поддържа физическа дистанция; това включва осигуряване на маски 

● Проверка за симптоми от страна на родители и учители, тестване и 

изолиране в случай на съмнения съгласно националните процедури; 

политика „остани у дома, ако не се чувстваш добре“ 

● Реорганизация на училищния транспорт и часовете на 

пристигане/тръгване 

● Ясно и достъпно споделяне на информация и механизми за обратна връзка, 

установени с родители, ученици и учители 

● Продължаване на основните училищни услуги, свързани с психично 

здраве и психосоциална подкрепа, програми за храненето в училище, 

имунизация и други услуги. 

На ниво класна стая • Физическо дистанциране, където е приложимо 

• Носене на маски, когато е препоръчително 

• Често хигиенизиране на ръцете 

• Спазване на респираторен етикет 

• Почистване и дезинфекция 

• Адекватна вентилация 

• Разстояние между чиновете или групиране на децата, ако е необходимо. 

Лица във висок риск • Идентифициране на учениците и учителите във висок риск от тежко 

заболяване – лица с предшестващи здравословни проблеми; разработване 

на подходящи стратегии за предпазването на тези лица 

• Приемане на координиран и интегриран подход за осигуряването на 

холистичните нужди на уязвимите деца (защита, психично здраве и 

психосоциална подкрепа, рехабилитация, хранене и други въпроси) 

• Спазване на физическа дистанция и употреба на медицински маски 

• Често хигиенизиране на ръцете и спазване на респираторен етикет. 

 

Мерки за превенция и контрол на COVID-19 

Физическа дистанция 

Физическа дистанция в училищата 

Мерките за физическо дистанциране могат да се прилагат спрямо лицата (във и извън класните 

стаи) и чрез административни мерки, които имат за цел да държат групите разделени 

(стъпаловидност, редуване на дистанционно обучение с присъствие в училище, когато е 

възможно и т.н.). 

Физическа дистанция между отделните лица 

Извън класните стаи 

● Както учениците (всички възрастови групи), така и персоналът, трябва да поддържат 

разстояние от най-малко 1 метър, когато това е възможно. 
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Вътре в класните стаи – могат да се разгледат следните подходящи за възрастта мерки въз 

основа на интензивността на разпространение на SARS-CoV-2 на местно ниво. 

● Райони/подрайони с общностно разпространение 

– Всички лица (ученици от всички възрастови групи и персоналът) трябва да 

поддържат разстояние от най-малко 1 метър един от друг във всички училища, 

които са отворени. 

● Райони/подрайони с клъстерно разпространение 

– Трябва да бъде приложен подход, основан на риска, за да се поддържа 

разстояние от най-малко 1 метър между учениците. Ползите от спазването на 

физическа дистанция от най-малко 1 метър в класните стаи трябва да бъдат 

претеглени спрямо социалните, емоционалните, психичните и свързаните с 

развитието ползи от взаимодействията между децата. 

– Учителите и помощният персонал трябва да стоят на най-малко 1 метър един от 

друг и от учениците. Когато поддържането на разстояние от най-малко 1 метър 

не е практично или пречи на подкрепата за учениците, учителите и помощният 

персонал трябва да носят маска. 

● Райони/подрайони със спорадично разпространение 

– Децата под 12-годишна възраст да не бъдат задължавани да спазват физическото 

дистанциране през цялото време. 

– Децата над 12-годишна възраст трябва да поддържат дистанция от най-малко 1 

метър едно от друго, когато това е възможно. 

– Учителите и помощният персонал трябва да стоят на най-малко 1 метър един от 

друг и от учениците. Когато поддържането на дистанция от най-малко 1 метър 

не е практично или пречи на подкрепата за учениците, учителите и помощният 

персонал трябва да носят маска. 

● Райони/подрайони без случаи на разпространение 

– Децата под 12-годишна възраст да не бъдат задължавани да спазват физическото 

дистанциране през цялото време. 

– Децата над 12-годишна възраст трябва да поддържат дистанция от най-малко 1 

метър едно от друго, когато това е възможно. 

– Учителите и помощният персонал трябва да стоят на най-малко 1 метър един от 

друг и от учениците. Когато поддържането на дистанция от най-малко 1 метър 

не е практично или пречи на подкрепата за учениците, учителите и помощният 

персонал трябва да носят маска. 

 

Физическо дистанциране между групи 

● Ограничете смесването на класовете и възрастовите групи за дейности в училище и след 

учебните часове. 

● Училищните райони с ограничено пространство или ресурси могат да обмислят 

алтернативни начини за ограничаването на контактите между различните класове. Чрез 

стъпаловидното провеждане на занятия например различните класове започват и 

приключват по различно време. 

● Графикът на гимназията може да бъде променен така, че някои ученици и учители да 

присъстват сутрин, други – следобед, а трети – вечер. Училищата също така могат да 

сведат до минимум споделеното време за почивка, като редуват кога и къде да се хранят 

класовете. 
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● Обмислете също и възможностите за увеличаване на броя на преподавателите или 

прибягване до подкрепа от доброволци, ако това е възможно, за да има по-малко 

ученици в една класна стая (ако пространството го позволява). 

● Осигурете контрол над струпването на хора по време на учебния ден и при оставяне и 

вземане от училище; обозначете ясно входовете и изходите, като маркирате посоката на 

движение; обмислете ограничения за родителите и полагащите грижи лица, които 

влизат в училищния двор и помещенията. 

● Създайте осведоменост, която гарантира, че учениците няма да се събират на големи 

групи или в непосредствена близост, когато чакат на опашка, напускат училището и 

през свободното си време. 

 

Употреба на маски в училищна среда  

Наскоро СЗО и УНИЦЕФ издадоха Съвети за ползването на маски от деца на обществени места в 

условия на COVID-19.9 За да се приведат в действие тези насоки за училищните среди, възрастовите групи 

трябва да бъдат съобразени с местната образователна структура. 

В страните или районите с интензивно разпространение на SARS-CoV-2 и в средите, в които не 

може да бъде постигната физическа дистанция, СЗО и УНИЦЕФ съветват ръководителите да 

прилагат следните критерии за ползването на маски в училищата (в класните стаи, коридорите 

или общите пространства) при разработването на националните политики: 

● Децата под 5-годишна възраст да не бъдат задължавани да носят маски. 

● За децата на възраст от 6 до 11 години следва да се приложи подход, основан на риска, 

когато се взема решение дали да ползват маски. Подходът следва да отчете: 

– интензивността на разпространението в района, където се намира детето, и 

актуализираните данни/наличните доказателства за риска от заразяване и 

разпространение на вируса в тази възрастова група 

– социалната и културната среда – убеждения, обичаи, поведение или обществени 

норми, които влияят на общността и социалните взаимодействия между хората, 

особено със и сред децата 

– способността на детето да се справи с правилното носене на маската и наличието 

на подходящ надзор от страна на възрастен 

– потенциалното въздействие на носенето на маска върху ученето и 

психосоциалното развитие 

– други конкретни съображения с оглед на особеностите на средата, като 

например спорт за деца с увреждания или придружаващи заболявания. 

● Децата и юношите над 12-годишна възраст трябва да следват националните насоки за 

маски за възрастни. 

● Учителите и помощният персонал може да бъдат задължени да носят маски, когато не 

могат да гарантират дистанция от най-малко 1 метър от други хора или когато има 

широко разпространение на вируса в района. 

● Трябва да се положат всички усилия, за да се гарантира, че ползването на маски не пречи 

на ученето. 

● На децата не бива да се отказва достъп до образование, защото носят маска или защото 

нямат маска поради ограничени средства или липса на наличност. 

Ползването на маски от деца и юноши в училище трябва да се разглежда само като един от 

елементите на всеобхватната стратегия за ограничаване на разпространението на COVID-19. 

Училищата трябва да изградят система за управление на отпадъците, включително за безопасно 

изхвърляне на употребените маски, за да се намали рискът от изхвърляне на замърсени маски в 
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класната стая или в училищния двор. 9 

Вентилация 

Стратегиите за осигуряване на адекватна вентилация в обществените сгради, включително 

класните стаи, са подробно описани в Оперативни съображения за управление в условия на 

COVID-19 в сектора на настаняването и последната дискусия на СЗО относно вентилацията и 

климатизация в условия на COVID-19. 10,11 Обобщение: 

● Обмислете използването на естествена вентилация (т.е. отварянето на прозорци, ако е 

възможно и безопасно да се направи), за да увеличите разреждането на вътрешния 

въздух с този отвън, когато условията на околната среда и изискванията на сградата го 

позволяват. 

● Осигурете адекватна вентилация и увеличете общия приток на въздушен поток към 

помещенията, ако е възможно. 

● Ако се използват системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК), то те трябва 

да се проверяват, поддържат и почистват редовно. Строгите стандарти за инсталацията 

и поддръжката на вентилационни системи са от съществено значение, за да се 

гарантира, че са ефективни и безопасни. Същото се отнася и за следенето на състоянието 

на филтрите. Ако е възможно, увеличете централната филтрация на въздуха до най-

високата възможна степен, без да намалите значително въздушния поток. 

● За механичните системи увеличете общия приток на въздушен поток и количеството 

външен въздух, например чрез икономайзерните режими на ОВК системите 

(потенциално до 100%). Първо се уверете, че способностите на ОВК системата са 

съвместими както с контрола на температурата и влажността, така със съображенията 

за качеството на външния/вътрешния въздух. 

● Изключете регулираната съобразно нуждите вентилация (Demand-Control Ventilation, 

DCV), която намалява притока на въздух въз основа на температурата или обитаемостта. 

● Обмислете да пускате ОВК системата при максимален външен въздушен поток в 

продължение на 2 часа преди и след като в сградата са влизали хора в съответствие с 

препоръките на производителя. 

 

Хигиена и ежедневни практики в училище 

Мерките за хигиена и почистване на околната среда за ограничаването на излагането на заразата 

включват: 

● Информиране на всички в училището за мерките за превенция на COVID-19, 

включително за поддържането на добра и честа хигиена на ръцете, респираторния 

етикет, ползването на маска, ако е препоръчително, симптомите на COVID-19 и какво 

да правят, когато се чувстват болни; предлагане на редовни актуализации заради 

променливия характер на пандемията; опровергаване на слуховете и подвеждащата 

информация, чрез съобщения и комуникация. 

● Създаване на график за редовна хигиена на ръцете, особено за малките деца и по-

специално, когато пристигат в училището и през определени ключови моменти от 

училищната рутина, включително преди закуските и обяда и преди да напуснат 

училището; осигуряване на достатъчно сапуни и чиста вода или дезинфектант на 

спиртна основа на входовете и из цялото училище и в класните стаи, където това е 

възможно; гарантиране на физическа дистанция между учениците, докато чакат на 

опашка на местата за миене на ръцете, като се поставят символи на земята. 

● Планиране на редовно и ежедневно почистване на училищната среда, включително на 

тоалетните, с вода и сапун/почистващ препарат и дезинфектант;1 почистване и 

дезинфекциране на най-често докосваните повърхности – дръжките на вратите, 
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чиновете, играчките, консумативите, ключовете на лампите, касите на вратите, 

съоръженията за игра, учебните помагала, използвани от децата, и кориците на 

споделени учебници; изготвяне на контролни списъци за хигиенистите в училището, за 

да се гарантира, че всички ежедневни хигиенни задачи са изпълнени, и осигуряване на 

почистващи и предпазни средства за персоналa, отговарящ за почистването, като 

например лични предпазни средства (ЛПС). 

● Преценка на възможностите за ограничаване на риска от заразяване или директен 

физически контакт в часовете по физическо възпитание, спорт, музика или по време на 

други физически дейности и на площадките, около душове/басейн и в съблекалните, 

лабораториите/компютърните лаборатории, библиотеките, тоалетните и зоните за 

хранене/бюфета. 

● По-често почистване на столовата, физкултурния салон, спортните съоръжения и 

съблекалните. Осигуряване на пунктове за миене на ръце на входовете и изходите, 

установяване на схема за еднопосочно движение през съоръженията за спортистите и 

ограничаване на броя хора, които могат да бъдат допуснати едновременно в 

съблекалнята; излагане на ясна информация за допустимия брой хора пред входовете на 

отделните училищни съоръжения. 

● Въвеждане на мерки за хигиената на ръцете, респираторната хигиена и физическото 

дистанциране в превозни средства, например в училищните автобуси. Ако е възможно, 

прозорците на автобуса трябва да се държат отворени; предоставяне на информация за 

безопасното пътуване до и от училище на учениците, включително на тези, които 

използват обществен транспорт. 

 

Скрининг и управление на болните ученици, учители и друг училищен персонал 

● Въведете политиката „остани у дома, ако не се чувстваш добре“ за ученици, учители 

или училищен персонал, които са потенциално заразени с COVID-19, и ги свържете с 

местните доставчици на здравни услуги за оценка, тестване и грижи. Ако е възможно, 

свържете се с местни организации, за да осигурите подкрепа за домашна грижа и 

постоянна комуникация между семейството и училището. 

● Изгответе контролен списък за родителите/учениците/персонала, за да решите дали 

могат да ходят на училище, като надлежно се съобразявате с местната епидемиологична 

ситуация, свързана с COVID-19. Контролният списък трябва да включва: 

– съпътстващи здравословни проблеми и уязвимости, за да се предпази 

ученикът/персоналът 

– скорошно боледуване или симптоми, предполагащи COVID-19, за да се 

предотврати разпространението сред други хора 

– специални обстоятелства в домашната среда, за да се осигури подкрепа при 

необходимост. 

● Отменете изискването за медицинска бележка за извиняването на отсъствия, когато има 

общностно разпространение на COVID-19. 

● Обмислете ежедневна проверка на случаи на повишена температура или чувство на 

повишена температура през последните 24 часа на целия персонал, всички ученици и 

посетители, преди да се влезе в сградата, за да се откриват болни лица. 

● Уверете се, че учениците, които са били в контакт със случай на COVID-19, ще останат 

вкъщи в продължение на 14 дни.14 Училищните служители трябва да уведомят 

здравните власти в случай на положителен случай на COVID-19 сред учениците или 

персонала. 

При появата на случаи в училище трябва незабавно да изолирате случаите, да проследите 
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контактите им и да поставите тези контакти под карантина, като едновременно с това се запази 

поверителността.12 Това включва и: 

● Обеззаразяване на съответните зони в училището; проследяване на контактите и оценка 

на риска, преди да се обмисли затварянето на училището или класната стая. В 

зависимост от националната политика обмислете дали да изолирате класната стая или 

група от тази стая, ако контактът е бил ограничен до конкретни групи, вместо да 

затваряте училището. 

 

Комуникация с родители, ученици, учители и училищен персонал 

Приобщаващото сътрудничество на ранен етап между училището и общността (включително, 

но не ограничено до лидери на общността, религиозни водачи, учителски синдикати, 

общностни организации, женски организации и младежки организации) е от ключово значение 

за разработването и прилагането на необходимите мерки. Важно е да се поддържа гъвкавост и 

да се адаптират подходите, ако е необходимо, както и да се гарантира обучение и споделяне на 

добри практики. 

● Изпращайте често съобщения и информация относно COVID-19 и училищните мерки, 

които ще уверят родителите, учениците и учителите, че училищата са безопасни за 

посещение, веднага щом мерките бъдат предприети. Наред с това трябва да се 

осъществява комуникация за опровергаването и справянето със слухове и подвеждаща 

информация, както и за заклеймяването сред училищния персонал, учителите, 

родителите/полагащите грижи лица и учениците. 

● Консултирайте се с учениците, училищния персонал и учителите относно мерките, 

които училището въвежда, и техните роли. 

● Информирайте родителите за мерките, които училището въвежда, и ги помолете да 

съдействат, като ви информират за евентуални случаи на COVID-19 в домакинството. 

Ако подозират, че някой от домакинството има COVID-19, всички деца в това 

домакинство трябва да останат вкъщи и да информират училищата. 

Обяснете на учениците причината за въвеждането на мерки в училище, като обсъдите научните 

съображения и подчертаете подкрепата, която училището може да им осигури (например 

психосоциална подкрепа). 

 

Допълнителни училищни мерки за повторното отваряне на затворено училище 

● Гарантирайте, че в училищата се поддържат здравни услуги, училищно хранене, услуги 

по оказване на грижа и подпомагане, когато е възможно, докато едновременно с това се 

поддържа и превенция и контрол на заразата: 

– Оценете въздействието на различния достъп до здравна информация и 

образование в условията на затворени училища. След като училищата бъдат 

отворени отново, проектирайте адаптирани стратегии за наваксване, особено за 

учениците с особени уязвимости. 

– Поддържане на съществуващите здравни политики в училището, като например 

имунизация. Уверете се, че има план за наваксване с ваксинациите за 

имунизационните програми в училище, ако е необходимо. 

– Възстановете и продължавайте да предоставяте основни здравни услуги 

(включително управление на менструалното здраве и продукти, свързани с него) 

и пакети с храна в училището. 

– Засилете социално-емоционалното обучение в класната стая, след като 

училищата бъдат отворени отново. Проследете тези, които са отпаднали от 

училище, за да създадете механизми за подкрепа. Подобрете възможностите на 
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младите хора и техните семейства да получат достъп до услуги за психично 

здраве и психосоциална подкрепа. 

– Вземете предвид възможността децата или юношите да са преживели физическо 

или сексуално насилие по време на ограничената мобилност и предприемете 

мерки, чрез които да получат подкрепа и грижи, ако е необходимо. 

● Пансионните училища и другите специализирани институции трябва да разширят 

обхвата на всички мерки за COVID-19 до жилищни съоръжения, лекционни зали, 

лаборатории и други съоръжения за обучение. 

● Водните системи трябва да се промият и хлорират, за да се намали рискът от 

легионелоза след повторното отваряне на сградата. 

 

Дистанционно обучение 

Когато децата не могат да присъстват лично на занятията, трябва да се предоставя подкрепа, 

която да осигури непрекъснат достъп на учениците до образователни материали и технологии 

(интернет, текстови съобщения, радио или телевизия). Вижте „Рамка за връщане в училище“ за 

повече подробности.5 

 

Наблюдение на функционирането на училищата 

С прилагането на защитни мерки в училищата е важно да се проведе наблюдение в тясно 

сътрудничество с училища и общности и да се създадат програми за наблюдение, за да може 

внимателно да се проследи въздействието на повторното отваряне на училищата. Благодарение 

на данните от наблюдението ще могат да се предприемат най-подходящите мерки за смекчаване 

на рисковете и да се даде шанс на властите/заинтересованите страни да уверят родителите, 

учениците и учителите, че училищата са безопасни за посещение. При тези дейности е важно да 

се поддържа гъвкавост и да се адаптират подходите, ако е необходимо, както и да се гарантира 

обучение и споделяне на добри практики. Ще се наблюдават следните ефекти и тенденции: 

● Ефективността на докладването на симптоми, наблюдението, бързото тестване и 

проследяването на съмнителни случаи 

● Въздействието на политиките и мерките върху образователните цели и резултатите от 

обучението 

● Въздействието на политиките и мерките върху здравето и благосъстоянието на децата, 

братята/сестрите, персонала, родителите и други членове на семейството 

● Тенденцията на отпадане от училище след премахване на ограниченията 

● Броят на случаите сред децата и персонала в училището и честотата на възникване на 

огнища в училищата в местната административна област и държавата 

● Оценка на въздействието на дистанционното обучение върху резултатите от обучението 

и текущите оценки 

 

Контролен списък за оценка на готовността за училище 

Вижте „Временни насоки на Постоянния съвместен комитет на агенциите (IASC) за 

превенция и контрол на COVID-19 в училищата“ 6 и „Рамка за връщане в училище“ 5 за 

подробен преглед на този раздел. 

 

Проучване във връзка с COVID-19 при деца и в училищата 

Данните от различни държави и няколко проучвания показват, че децата под 18-година възраст 
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представляват около 8,5% от регистрираните случаи, като смъртните случаи са относително 

малко в сравнение с други възрастови групи. 13–17 Инфекцията при децата обикновено 

причинява леко заболяване, докато тежко заболяване, дължащо се на COVID-19, се наблюдава 

рядко. Въпреки това са докладвани случаи на критично заболяване.18,19 Както при възрастните, 

предшестващите заболявания са определят като рисков фактор за тежко заболяване и прием в 

интензивно отделение при децата.20,21
 

Степента, до която децата допринасят за разпространението на SARS-CoV-2, все още не е 

напълно изяснена. Малките деца изглежда са по-малко податливи на инфекция в сравнение с 

възрастните хора, като податливостта обикновено се увеличава с възрастта. 22,23 Децата под 10-

годишна възраст изглежда се заразяват по-рядко от възрастните и юношите, а 

епидемиологията сред юношите е по-скоро като тази на младите възрастни. Наличните 

доказателства от проследяването на контакти и изследванията на групите също показват, че 

има по-малка вероятност децата да станат главен преносител на заразата в сравнение с 

възрастните. 22,23,24,25,26 Например според скорошно проучване на Република Корея на 

контактите вътре и извън едно домакинство, заразените деца под 10-годишна възраст са по-

малко заразни, отколкото заразените възрастни.27
 

Документираното разпространение на заразата сред децата и персонала в образователните 

среди е ограничено, тъй като много държави затвориха училищата си и децата до голяма 

степен си стояха у дома по време на интензивните периоди на общностно разпространение.28–

33 Според проучвания в образователните среди въвеждането на вируса обикновено започва със 

заразени възрастни. Разпространението между хора от персонала е по-често от 

разпространението между човек от персонала и ученик, а разпространението между ученици 

е рядко. 17,28,35 Като цяло повечето доказателства от държави, които са отворили отново 

училищата си или никога не са ги затваряли, показват, че училищата не са допринесли за 

значително увеличаване на общностното разпространение.35 Придържането към засилени 

мерки за превенция и навременното откриване и изолиране на случаите и техните контакти 

засега са били успешни за предотвратяването на прогресирането в по-големи огнища в 

повечето случаи (както е посочено на страница 2). Образуването на голямо огнище в училище 

на само една държава 10 дни след повторното отваряне на училищата, подчерта потенциала от 

разпространение на заразата в претъпканите гимназиални среди, когато се предприемат 

ограничени предпазни мерки (маски и физическо дистанциране).35,36 Въпреки това все още не 

е демонстрирана ясна причинно-следствена роля на училищата при повторна поява на случаи 

в общността. 

Рискът от огнище в училищата и на други места, където се събират млади хора, зависи до 

голяма степен от фоновото общностно разпространение и свързаните със средите усилватели 

на риска.28,36,37 Огнище в Джорджия, САЩ, демонстрира, че SARS-CoV-2 може ефективно да 

се разпространи в насочени към младежта среди за една нощ, което води до високи нива на 

атаки сред всички възрастови групи (средната възраст е 12 години). 38 Опознаването на 

високорисковите среди, в които SARS-CoV-2 се разпространява лесно, ще ръководи 

политиците при приоритизирането на ЗСМ за превенция и реагиране. Анализът на данните от 

Япония показва, че малка част от случаите (20%) разпространяват вируса сред много други 

хора, образувайки групи.38 Въз основа на анализа на общите характеристики на групите, 

японските власти разработиха концепция, наречена „Three Cs“, за да обозначат 

високорисковите места и ситуации: 1) Затворени пространства с лоша вентилация; 2) 

Претъпкани пространства с много хора; и 3) Близък контакт, като например от интимни 

разговори, викане, пеене или упражнения на късо разстояние от други хора. 38 В Япония 

стартира масово информиране на обществеността с молба към жителите и посетителите да 

избягват „Three Cs“, а в някои случаи местните юрисдикции затвориха търговски обекти 

заедно със среда, свързана с тях. Голямото огнище на COVID-19 в гимназия, започнало 10 дни 

след повторното отваряне на училището, предостави поучителна история, че група с „Three 

Cs“ може да се образува в пренаселени училищни среди.39
 

Като се има предвид, че повечето държави бавно премахват ограниченията за дейностите и 

социалните събирания, дългосрочното ефекти от поддържането на училищата отворени върху 
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общностното разпространение предстоят да бъдат оценени. Това подчертава колко е важно 

стриктното прилагане на превантивни мерки, когато SARS-CoV-2 циркулира в общността. 
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